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  کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۶ می ٠٨
 

  "یشرم مل"ا ي "یشرم دولت"
 در. ستا" یشرم مل"ک  ين يگفت که ا" یفساد ادار" کابل در مورد ی مستعمراتتس جمھور دولي رئ"یاشرف غن"

ست، ي ن"یشرم مل"ن ي الکن از نگاه مردم ا. کند، ھمه موافق اندیداد مي ساحات بۀکه در افغانستان فساد در ھمن ي ا

د ي با"عبدهللا" و "یغن" دولت به شمول "ۀيعال"مقامات  که ین معنيبد.  کابل استیبلکه شرم دولت مستعمرات

نند و ي نشی مید به آسودگ درخت خوۀير ساياند که در ز ین ھا کسانياء کجاست؟ اياما ح. بشرمند و خجالت بکشند

   . رند بیلذت م

، ملل متحد ٢٠١٥در سال .  شناخته شده استیک دولت فاسد در سطح جھانيث ي کابل منحیدولت مستعمرات

 از ھمه اولتر به مقامات" نيفاسد تر"ن صفت يافتخار ا. ن کشور ھا در جھان شناختي فاسد ترۀافغانستان را از زمر

مرد شماره  دو از . ميبدان" یشرم مل"ست که فساد  را ير ملت چيتقص. شود ی کابل مربوط می دولت مستعمراتۀيعال

  . فھمدیآخر حرف زدن خود را ھم نم

سم يالي امپرۀک دولت ساختين يا.  ندارندیچ وجه مشترکي و ملت از ھم جدا اند و ھی در افغانستان، دولت مستعمرات

. دنز را سرچپه جلوه دھيد که ھر چن خواھی م و عبدهللایغن. خ استيتارر تکامل يس ۀ زادکه ملت ما یاست در حال

 ندارند و ین گناھيکمتر" یسمانآامبران يپ"خود آنھا مانند .  کنند که ملت فاسد و مقصر استیندو کمزاد فکر ميا

 ما ی شرم ملیم که فساد اداريدان یم: "دين کلمات مرد عاقل جھان توجه فرمائيبه ا. صد اطاعت اندر دسزاوار صد 

 با افتخار ی جھانیھا  م پرچم مان را در نشستيتوان یم نمين کار را نکنياگر ا. ميد مبارزه کنياست و در برابر آن با

  ".ميبلند کن

ملت . د ماندي خواھی نزد مردم کشور و جھان خجل و سرافگنده باقهشين تو و دولت توست که ھميا!  انسان کودن

  . شده استی کابل است که ننگ جھان معرفید، بلکه دولت مسنعمراتر نداريتقص

  .  کردیرھنمائ" سعادت "یتوان به سو ین منطق، کشور را چطور ميو با ا" ميزع"ن يبا ا

  

  

 


